ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Aos dezesseis dias do mês de setembro de 2020, às 19 horas, reuniram-se os
Senhores Vereadores, no Plenário da Câmara Municipal, em Reunião Ordinária,
sob a presidência do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Após declarar abertos
os trabalhos, foi solicitada a chamada dos vereadores, constatando-se a presença
dos vereadores Dirlene Aparecida Tomaz, Hugo Pessoa de Almeida, Marlene da
Costa Silva, Tarcísio Bertoldo, Valdeci Silva, Zaino Gomes Martins e do
Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães. Constatou-se também a ausência dos
vereadores Edivaldo Antônio de Araújo e José Ronado de Araújo. Ato contínuo
fez-se leitura da Ata da Reunião Ordinária de dois de setembro de dois mil e vinte,
que levada ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se
manifestar, foi aprovada por todos os vereadores presentes. Na ocasião fez-se
também um minuto de silencio em razão do falecimento do ex-prefeito do
município, Senhor Antônio José Cota e em lembrança aos 12 meses de
falecimento do ex-vereador desta Casa, Senhor Inácio Linhares. Logo após fez-se
leitura do Ofício nº 092/2020 encaminhado à COPASA e resposta ao mesmo. Em
2º turno e redação final Projeto de Lei nº. 2.075/2020, de autoria do vereador
Zaino Gomes Martins que “Dispõe sobre a criação da Semana Municipal de
Incentivo a Preservação do Meio Ambiente no Município de Rio Piracicaba e dá
outras providências”. Levado ao Plenário para discussão e não havendo quem
quisesse se manifestar o Projeto de Lei foi colocado em votação sendo aprovado
em 2º turno e redação final por todos os vereadores presentes. Em turno único e
redação final Projeto de Resolução n° 492/2020, de autoria da Comissão de
Finanças, Tomadas de Contas e Orçamento que “Dispõe sobre as Contas
Públicas do Município de Rio Piracicaba, do exercício de 2017”. Após a leitura o
Projeto de Resolução foi levado ao Plenário para discussão e não havendo quem
quisesse se manifestar foi colocado em votação. Responderam “Sim” pela
aprovação do Projeto os vereadores Dirlene Aparecida Tomaz, Hugo Pessoa de
Almeida, Marlene da Costa Silva, Tarcísio Bertoldo, Valdeci Silva, Zaino Gomes
Martins e o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães. Assim o Projeto de

Resolução n° 492/2020, foi aprovado em turno único e redação final por todos os
vereadores presentes. Em seguida foi concedido o uso da Tribuna ao vereador
Tarcísio Bertoldo, conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar, para falar
sobre a COPASA. Usando a Tribuna o vereador Tarcísio lamentou os serviços de
abastecimento de água no município e ressaltou que seu lamento e indignação
não se estendia aos funcionários da COPASA em Rio Piracicaba, uma vez que os
mesmos não estão recebendo da empresa condições adequadas para execução
dos serviços de forma permanente. Continuando discorreu sobre a rede de água
da cidade de Rio Piracicaba e informou que solicitaria para a próxima reunião da
Câmara, uma Moção de Repúdio ao Governo do Estado de Minas Gerais pelos
serviços da COPASA na cidade. Discorreu também sobre os sofrimentos dos
cidadãos piracicabenses com a falta de água e sobre esforços dos vereadores
para tentar resolver a situação.

Finalizando ressaltou novamente que os

funcionários da COPASA em Rio Piracicaba não eram os culpados pelos
problemas ocorridos e convidou aos demais vereadores para também assinarem
a Moção de Repúdio a ser realizada. Assumindo a palavra o Presidente Tayrone
destacou que a falta de água não era nas nascentes, mas sim nas casas dos
cidadãos.

Neste instante o vereador Zaino sugeriu a designação de uma

Comissão de vereadores a fim de verificar os principais problemas da COPASA
em Rio Piracicaba e posteriormente leva-los até o gerente regional da empresa na
cidade de Timóteo/MG. Em atenção o Presidente ressaltou que o ultimo convite
encaminhado pela Câmara ao representante regional não foi atendido devido ao
COVID-19. Ressaltou também a possibilidade de participação de todos os
vereadores. Finalizada a pauta fez-se novamente a chamada dos vereadores,
constatando-se a presença de Dirlene Aparecida Tomaz,

Hugo Pessoa de

Almeida, Marlene da Costa Silva, Tarcísio Bertoldo, Valdeci Silva, Zaino Gomes
Martins e do Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães. Constatou-se ainda a
ausência dos vereadores Edivaldo Antônio de Araújo e José Ronado de Araújo.
Nada a mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. A presente ATA será
levada ao Plenário, e, se aprovada pela maioria dos vereadores será publicada.

Sala de sessões, 16 de setembro de 2020.
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